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Apresentação 
 

A FUNETEC - Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba, fundação de 

apoio ao IFPB - Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, tem como primado a 

busca incessante de melhoria na sua atuação junto à sociedade paraibana, consolidando e 

ampliando os conhecimentos adquiridos, para melhor atender a sua clientela, seja na seara 

pública ou privada. 

A FUNETEC se encontra totalmente inserida nas políticas de inclusão social que foram 

adotadas pelo Governo Federal, particularmente os diversos Programas que visam a 

qualificação profissional dos servidores públicos. Programa como o QEJA - Qualificação 

Profissional/Educação de Jovens e Adultos, o Projovem – Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens, Brasil Alfabetizado, dentre outros.  

Através dos competentes processos licitatórios a fundação se habilitou para executar as 

atividades de apoio aos referidos programas em parceria com as diversas Secretarias seja do 

Governo Estadual ou Municipal de João Pessoa e de outros municípios, merecendo destaque a 

forte atuação junto as Secretarias de Educação da capital e do Estado da Paraíba. 

Ainda em referência as atividades desenvolvidas, deve ser destacado os vários Contratos e 

Convênios que foram firmados com os Campis do IFPB localizados nas cidades de Souza/PB, 

Picui/PB, Centro de Referência Nacional (CRR), Centro de Referência em Pesca e Navegação 

Marítima – na cidade de Cabedelo/PB - Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Portos Brasileiros 

– GRS. 

A FUNETEC também avançou significativamente nas atividades de pesquisa através da 

Lei de Inovação Tecnológica, em parceria com o IFPB, sempre objetivando atingir resultados que 

concretizem o desenvolvimento científico de excelência da comunidade acadêmica do Instituto. 

Por fim, há que se ressaltar que o objetivo de inclusão social é uma meta constante da 

FUNETEC, que trabalha na sua concretização e ampliação através da pesquisa, da extensão, dos 

Cursos Técnicos, da Qualificação Profissional, atuando através de parcerias com as diversas 

esferas de Governo (Municipal, Estadual e Federal).   O objetivo maior da FUNETEC é crescer e 

avançar sempre, desenvolvendo ações conjuntas com o IFPB, para alcançar um crescimento 

cientifico e tecnológico real. 

VALDECI RAMOS DOS SANTOS 
Superintendente 
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Histórico  
A Fundação de Educação Tecnológica e 

Cultural da Paraíba - FUNETEC-PB foi criada em 

19/08/1997, como instituição jurídica de direito 

privado, sem fins econômicos, com sede e foro na 

Comarca de João Pessoa. Regida pela Lei nº 8.958/94, 

recebeu certificado de credenciamento como 

fundação de apoio em 14/09/1999. Com o registro no 

Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia, credenciou-se como Fundação 

de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, antigo 

CEFET-PB. 

A FUNETEC-PB, de acordo com o seu estatuto, está habilitada a estender suas 

atividades a todo território nacional, com objetivo de promover atividades de ensino, 

extensão e pesquisa nas áreas técnica, cultural, científica e administrativa, podendo atuar 

junto a instituições e órgãos públicos ou privados, nacionais e internacionais.  

No ano de 2008, a FUNETEC-PB foi reconhecida como uma Fundação de Utilidade 

Pública Municipal, conforme Lei nº 11.553, de 10/10/2008 da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa. 

A FUNETEC, desde julho de 2011, tem sua sede localizada na Avenida Rio Grande do 

Sul, 1169, Bairro dos Estados, no Campus do IFPB de João Pessoa, além de possuir unidades 

nos Campi de Cajazeiras, Guarabira Monteiro e Picuí. A 

instalação da sede no endereço mencionado objetivou 

atender várias reivindicações da sua clientela, como 

estacionamento de veículos, melhor acessibilidade 

proporcionada por um maior número de transportes 

coletivos trafegando na área, maior segurança e 

proximidade de vários segmentos da sociedade.  

 



 

 

 
4 

 

 

4 

Relatório de Gestão da FUNETEC-PB – Exercício 2013  

Estrutura Organizacional  
ORGANOGRAMA - FUNETEC 
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Órgãos da Fundação 
 

CONSELHO CURADOR 
 
 

Membros Natos – Grupo de Direção do IFPB 

 

Prof. Antonio Carlos Gomes Varela 
Pró-Reitor de Desenvolvimento 
Institucional e Interiorização 

Sr. Carlos Roberto de Almeida 
Pró-Reitor de Administração e 
Planejamento 

Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes Diretor do Campus Campina 
Grande – Representante Colégio 
de Dirigentes 

Prof. Joabson Nogueira de Carvalho Diretor do Campus João Pessoa – 
Representante Colégio de 
Dirigentes 

Prof. João Batista de Oliveira Silva Magnífico Reitor 

Profa. Maria Edelcides G. de Vasconcelos Pró-Reitora de Extensão 

Profa. Nelma Mirian Chagas de Araújo 
Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação 
e Pós-Graduação 

Prof. Paulo de Tarso Costa Henrique Pró-Reitor de Ensino 

Instituidores Eleitos da Fundação  

 

Prof. Edílson Ramos Machado 

Membros Titulares 

Prof. Guilherme Marconi Gomes de Brito 

Sr. Hermes Lira Moreno 

Sra. Laura Reis Andrade 

Profa. Maria da Conceição Castro Cordeiro 

Profa Maria de Belém da Costa Barros 

Sra. Regina Coeli Valentim 
   

 
 
 
 

Prof. Almiro de Sá Ferreira 

Membros Suplentes 

Sr. Antônio Feliciano Xavier 

Prof. Joabson Nogueira de Carvalho 

Prof. José Aniceto Duarte Costa 

Sra. Josefa Rodrigues dos Santos 

Sra. Maria Cleidenedia Morais Oliveira 
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CONSELHO FISCAL 
 
Titulares 

 
 

Alexandre Carvalho dos Anjos  

Francineide Bezerra de 
Oliveira 

Presidente 

José Albino Nunes  

 

Suplentes 

 
Cristiana Ferreira Antunes  

  
 
 

SUPERINTENDÊNCIA 
 

Titular 

 Valdeci Ramos dos Santos 

  
 
 
 
 
 
 

Gerências 
 

Gerência de Ensino  Adeane Nunes Santos 
  
Gerência de Negócios e Projetos Epitácio César Barbosa de Brito 
  
Gerência Administrativo-Financeira Fernanda Laytieny Maia de Albuquerque 
  
Gerência dos Postos de Venda Lígia Neri de Vasconcelos 
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Quadro Funcional 

 
Quantitativo de Funcionários 

 

Gerência de Ensino 10 (Dez) 

Gerência de Negócios e Projetos 03 (Três) 

Gerência de Posto de Vendas 05 (Cinco) 

Gerência Administrativo-Financeira 12 (Doze)  

Superintendência 01 (Um) 

Projetos 39 (Trinta e Nove) 

  Quantitativo Total 70 (SETENTA)  

 

 
Quantitativo de Estagiários 

 

FUNETEC-PB 11 (ONZE) 

Projetos 03 (TRÊS) 

  Quantitativo Total 14 (QUATORZE) 
 

 
Quantitativo de Bolsistas de Pesquisa 

 

Projetos 113 (CENTO E TREZE) 

  Quantitativo Total 113 (CENTO E TREZE) 
 

* 
*   * 

Docentes
Administrativos

04 (Quatro)
06 (Seis)

Posto Escola Salvador 39 (Trinta e Nove)
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Relatórios de Atividades no Exercício 2013 

 

1. Parcerias com Empresas Privadas e Órgãos Públicos 
 

 

1.1. PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 

  

1.1.1. PROJOVEM URBANO ESTADUAL 
 

O PROJOVEM estadual foi viabilizado pelo contrato celebrado entre a FUNETEC-PB e a 

Secretaria de Educação do Estado da Paraíba – SEE/PB, e tem como objetivo elevar o grau de 

escolaridade da comunidade, visando o desenvolvimento social e o exercício da cidadania, por 

meio da conclusão do ensino fundamental, de qualificação profissional e proporcionar 

experiências de participação cidadã. A FUNETEC é responsável pela gestão do Projeto, e tem 

buscado, incansavelmente, atingir patamares de excelência, administrando o projeto com 

qualidade e responsabilidade. 

No ano de 2013, a FUNETEC-PB firmou com a SEE/PB do PROJOVEM, com diferentes 

objetos. São eles: 

 Aditivo de Contrato N° 192/2012: foi firmado com objetivo de realizar a 

Formação Inicial (1° Etapa) e Continuado (2° Etapa) para os Educadores do 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano. Este aditivo foi 

orçado e executado num montante de R$ 90.849,57 (Noventa mil oitocentos e 

quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) 

 Contrato N° 69/2013: celebrado para executar a Qualificação Profissional do 

Projovem, no qual os jovens, através de oficinas de aprendizagem manuseiam 

de forma real o trabalho que foi designado a eles, sendo executado em 18 
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(dezoito) meses. Partindo do pressuposto da pratica e não apenas de aulas 

teóricas, a execução deste contrato é um dos momentos mais proveitosos para 

os alunos. O valor investido nesta etapa foi de R$ 683.000,00 (Seiscentos e 

oitenta e três mil reais). 

 Contrato N° 197/2013: correspondente a Execução e Gestão Financeira da 

Formação Continuada (1° e demais etapas) para Educadores; Qualificação 

Profissional para Estudantes e Formação para Formadores e Gestores. Previsto 

para ser realizado num prazo de 21 (vinte e um) meses, pode ser considerado 

como o mais completo do Projovem Urbano – Estadual, pois une, em uma única 

realização do Programa, a formação dos formadores e a execução dos arcos 

ocupacionais para os alunos, tornando mais eficiente o método de 

aprendizagem e, consequentemente, sua inserção no mercado de trabalho. O 

investimento é da ordem de R$ 2.724.000,00 (Dois milhões setecentos e vinte 

e quatro mil reais). 

  Dessa forma, considerando as várias etapas acima mencionadas, há que se 

concluir que com o Projeto PROJOVEM URBANO ESTADUAL, no ano de 2013, houve uma 

captação de recursos de R$ 3.497.849,57 (Três milhões quatrocentos e noventa e sete mil 

oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). 

 

 

Para concretização do Projeto EJA (Educação de Jovens e Adultos), foi celebrado 

convênio com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e 

Cultura - SEDEC.  

Coube a FUNETEC-PB o gerenciamento dos recursos advindos da Prefeitura Municipal 

de João Pessoa, bem como a coordenação do referido Projeto. Destacando que dentro de suas 

atribuições estava a responsabilidade pela contratação dos diversos servidores que 

participaram do Projeto.  

O projeto EJA tem por objetivo a qualificação profissional de jovens e adultos para o 

mercado de trabalho em diversas áreas de atuação, como por exemplo: Bombeiro Hidráulico, 

Eletricista Residencial, Frentista, Pintor etc. Esses cursos totalizaram 156 turmas de educação 

1.1.2. EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
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profissional, com resultados bastante proveitosos, tanto para os alunos, quanto para a própria 

sociedade. 

A formação profissional foi desenvolvida concomitantemente com as aulas normais do 

ano letivo, uma vez por semana, não trazendo nenhum prejuízo para os formandos, pelo 

contrário só benefício. Os objetivos do EJA foram plenamente alcançados, pois foram 

qualificados centenas de jovens de nossa cidade. Mais precisamente 4680 jovens com 

oportunidade de gerar sua própria renda. 

 O convênio teve um montante de R$ 802.530,20 (Oitocentos e dois mil quinhentos e 

trinta reais e vinte centavos), investidos, através de contra partida de verba originária da 

Prefeitura Municipal de João Pessoa.  

 

 

 

A FUNETEC-PB e a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A firmaram contrato de prestação 

de serviços para Gestão do Programa do Posto Escola e do Desenvolvimento do Curso Básico 

de Operadores de Combustível – na cidade de Salvador, totalizando 39 profissionais em 

Treinamento e/ou na Coordenação. Com isso, a Fundação de Educação Tecnológica e Cultural 

da Paraíba consegue expandir sua territorialidade Estadual e firmar contrato com uma 

empresa de porte mundial, atendendo, dessa forma, todas as exigências necessárias para 

perfeita execução do Projeto e gestão de um montante de R$ 955.766,04 (novecentos e 

cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e seis reais e quatro centavos). 

 

A parceria realizada com a Prefeitura Municipal de João Pessoa objetivou qualificar 

seus servidores para melhor desempenho em suas atividades diárias, assim como o 

aperfeiçoamento em áreas afins, tornando-os multifuncionais em seus respectivos ambientes 

de trabalho. Tinha como objetivo, também, modernizar a gestão administrativa e fiscal da 

cidade de João Pessoa, através dos diversos cursos desenvolvidos nas áreas de informática, 

direito, recursos humanos, etc., por intermédio da FUNETEC. Este projeto ocorreu durante 

todo o ano de 2013 e as aulas forma realizadas na sede do CETRE (Centro de Treinamento 

1.1.3. PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A  

1.1.4. MIGUEL ARRAES PMJP 
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Miguel Arraes). Os cursos foram ministrados com cargas horárias variando e 25 (vinte e 

cinco) a 40 (quarenta) horas aulas. 

O investimento total de recursos geridos pela FUNETEC-PB foi da ordem de R$ 

273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais), que através do aditivo celebrado no valor de 

R$ 9.268,80 (nove mil duzentos e sessenta e oito e oitenta), alcançaram a cifra de R$ 

282.268,80 (duzentos e oitenta e dois mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).  

  

 A FUNETEC-PB e a Prefeitura Municipal de Santa Rita firmaram contrato para 

execução do PROJOVEM URBANO - SANTA RITA. Neste projeto a FUNETEC foi responsável 

pela execução das Formações Inicial e Continuada dos Formadores deste Projeto, os quais 

respondem pela qualificação de Professores que irão repassar esses ensinamentos da 

formação para seus alunos, alcançando centenas de jovens. O capital gerido pela FUNTECE foi 

de R$ 124.590,00 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e noventa reais) 

 

  

Contrato firmado entre as Prefeituras que se habilitaram no citado projeto e a 

FUNETEC-PB. O Brasil Alfabetizado corresponde à formação de professores para que os 

mesmos possam expandir para determinadas áreas desfavorecidas economicamente, os 

ensinamentos adquiridos, permitindo uma diminuição significativa no quadro de 

analfabetismo do país.  

A FUNETEC, por sua vez, responsável pela Formação desses professores, executou da 

em diversas cidades este Programa em parcerias com as respectivas prefeituras locais: 

 Brasil Alfabetizado Bayeux: pelo contrato celebrado a FUNETEC gerenciou o 

projeto e um investimento de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos 

reais). 

 Brasil Alfabetizado Marcação: pelo contrato celebrado a FUNETEC gerenciou 

o projeto e um investimento de R$ 14.080,00 (catorze mil e oitenta reais). 

1.1.5. Projovem Urbano Santa Rita  

1.1.6. Brasil Alfabetizado  
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 Brasil Alfabetizado Santa Rita: pelo contrato celebrado a FUNETEC gerenciou 

o projeto e um investimento de R$ 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos 

reais). 

 Brasil Alfabetizado Cruz do Espírito Santo: pelo contrato celebrado a 

FUNETEC gerenciou o projeto e um investimento de R$ 77.000,00 (setenta e 

sete mil reais). 

 Brasil Alfabetizado Guarabira: pelo contrato celebrado a FUNETEC gerenciou 

o projeto e um investimento de R$ 29.440,00 (vinte e nove mil quatrocentos e 

quarenta reais). 

 Brasil Alfabetizado Bananeiras: pelo contrato celebrado a FUNETEC 

gerenciou o projeto e um investimento de R$ 20.743,40 (vinte mil setecentos e 

quarenta e três reais e quarenta centavos). 

 

                         Com o Projeto Brasil Alfabetizado, portanto, no ano de 2013, houve uma 

captação total de recursos no importe de R$ 221.463,00 (duzentos e vinte e um mil 

quatrocentos sessenta e três reias). Tal fato demonstra a capacidade de abrangência e de 

execução da FUNETEC nos mais diversos programas, atendendo a diversas cidades de nosso 

Estado. 

  

 Contrato pactuado entre a FUNETEC-PB e o Ministério da Saúde da Paraíba para 

a promoção de Cursos de Capacitação aos servidores do Núcleo Estadual do Ministério da 

Saúde na Paraíba, visando o atendimento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) – 

2013. Os cursos ofertados foram os de: 

 Mapeamento e Simplificação de Processos e o de Construção de Indicadores, 

totalizando um investimento de R$ 10.948,00 (dez mil novecentos e quarenta 

e oito reais). 

 SCDP – Diárias e Passagens; Desenvolvimento de Equipes; Fiscalização e Gestão 

de Contratos; 1ª Turma – Auto Avaliação de Gestão; 1ª Turma – Auto Avaliação 

de Gestão; Legislação de Pessoal – SIAPE, Instrumento de Gestão, totalizando 

1.1.7. Ministério da Saúde da Paraíba 
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um investimento de R$ 19.273,15 (dezenove mil duzentos e setenta e três 

reais e quinze centavos). 

                              Com os Projetos do Ministério da Saúde da Paraíba, portanto, em 2013, foram 

captados R$ 30.221,15 (Trinta mil duzentos e vinte e um reais e quinze centavos), de recursos. 

  

 Contrato firmado entre a FUNETEC – PB e a Secretaria de Estado da Saúde para 

a prestação de serviços Pedagógico-Educacionais na realização dos Cursos de Terapia 

Comunitária, Sexualidade, Prevenção DST/AIDS e Hepatites virais e Conselheiros e Lideranças 

de Saudade para o colegiado Atlântico, objetivando atender as necessidades do Centro 

Formador de Recursos Humanos CEFOR-PB. Neste contrato a fundação ofertou os cursos 

designados através da dispensa de licitação, amparada legalmente. O valor global do contrato 

foi de R$ 506.351,00 (quinhentos e seis mil trezentos e cinquenta e um reais) 

  

 Contrato firmado entre a FUNETEC-PB e a Secretaria de Cultura do Estado da 

Paraíba, teve por objetivo a realização do Curso de Gestão Cultural – Formação de Gestores 

Culturais do Estado da Paraíba, mediante a capacitação de 360 (trezentos e sessenta) 

profissionais no Estado da Paraíba. O curso foi modulado para na sua execução atender as 

diversas sub-regiões do Estado, tais como: Zona da Mata, Borborema, Curimataú, Cariri, Médio 

Sertão e demais regiões, evidenciando a capacidade de abrangência da FUNETEC. O 

investimento nesse projeto, por parte da Secretaria de Estado da Cultura é da ordem de R$ 

791.769,20 (Setecentos e noventa e um mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte 

centavos). 

  

 Este Contrato foi firmado entre a FUNETEC-PB e o Governo do Estado da 

Paraíba, mais precisamente com a Secretaria do Estado de Educação. Trata-se de um contrato 

de vulto, que se apresenta como um dos maiores já celebrados pela FUNETEC, abarcando todo 

território paraibano. 

1.1.8. Secretaria de Estado da Saúde 

1.1.9. Curso de Gestão Cultural 

1.1.10. Ler, Entender e Fazer 
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             O Estado foi dividido em cinco polos de formação inicial: João Pessoas, Alagoa 

Grande, Campina Grande, Patos e Sousa e na formação continuada, nos polos de João Pessoa, 

Alagoa Grande, Patos e Sousa. Em sua totalidade este projeto beneficiou mais de 1000 (mil) 

educadores, que irão repassar seus conhecimentos nas formações para os seus alunos. 

 Fiel ao edital, como de fato deve ser, a FUNETEC, vem executando o projeto com 

zelo e competência, envolvendo uma equipe capacitada e responsável, que tem contribuído 

para o pleno êxito da gestão programada. O montante de recursos administrado pela fundação 

é da ordem de R$ 4.293.119,57 (quatro milhões duzentos e noventa e três mil cento e 

dezenove reais e cinquenta e sete centavos), sendo devidamente comprovados todos os gastos 

e investimentos efetivados. A previsão de prazo para execução deste projeto é de 10 (dez) 

meses. 

 

 Além de formação inicial e continuada para os formadores, a FUNETEC-PB no 

ano de 2013, realizou também o contrato de execução da Qualificação Profissional para 

estudantes e formação para formadores e gestores, o qual tem por objetivo a execução das 

tarefas antes ensinadas em salas de aula, como por exemplo, a de carpintaria, trabalhando a 

confecção de moveis, mesas, cadeiras, gerando oportunidade de renda própria para os 

beneficiados do Projeto. Este contrato teve um valor investido de R$ 251.950,00 (duzentos e 

cinquenta e um mil novecentos e cinquenta reais). 

 

 

1.2. CONTRATOS DIVERSOS 

 

 

              Projeto firmado entre a FUNETEC-PB e a Prefeitura Municipal de Sapé, através 

de dispensa de licitação, que autorizou a Fundação a executar os serviços técnicos 

especializados na produção de Cadastro Técnico Imobiliário e Planta Genérica de Valores de 

 
1.1.11. Projovem Urbano Santa Rita- Formação e Qualificação Profissional 

1.2.1. Produção de Cadastro Técnico Imobiliário e Planta Genérica de 
Valores do Município de Sapé 
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7.000 (sete mil) imóveis localizados nos setores de 1 a 5 do Município de Sapé, inclusive o 

treinamento da equipe técnica, a alimentação do banco de dados e a elaboração de Sistema de 

Informação Geográfica para a geração de cálculos de IPTU e ITBI. O investimento do projeto 

atingiu a cifra de R$ 77.000,00 (setenta sete mil reais) 

 

  

  O contrato celebrado entre a FUNETEC-PB e a CENTRAIS ELETRICAS DA 

PARAIBA S.A – EPASA, com objetivo de executar cursos de qualificação profissional para o 

corpo de funcionários desta indústria de geração de energia. Foram executados cursos de 

qualificação profissional em NR-10 (trabalho com “alta tensão”), com 40 (quarenta) horas de 

duração e NR-35 (trabalho com “alturas elevadas”), com (08) oito horas de duração, os quais 

são imprescindíveis e constantemente regulamentados pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego - MTE. Este contrato foi executado e certificado de maneira satisfatória, atendendo 

as necessidades da contratante. O valor global para execução dos serviços foi de R$ 

18.013,61 (dezoito mil e treze reais e sessenta e um centavos) 

 

  

 Convênio firmado entre FUNETEC-PB e a SECULT (Secretaria de Estado da 

Cultura) da Paraíba, que proporcionou a organização de um espaço de palestras e debates no 

Município de Sousa acerca de Planejamento de Políticas Públicas para o Setor da Cultura, de 

extrema importância para a inserção da cultura do Estado na Conferencia Nacional de Cultura. 

Este convênio trabalhou com um investimento de R$ 310.929,27 (trezentos e dez mil 

novecentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos). 

 

  

 Parceria firmada entre a FUNETEC-PB e a ONG COMPASSION do Brasil, que, em 

mutuo empenho, elaboraram a Qualificação Profissional para os pais de crianças situadas em 

1.2.2.  EPASA 

1.2.3.  3° Conferência Estadual de Cultura da Paraíba 

1.2.4. COMPASSION do Brasil  
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áreas vulneráveis, que já são beneficiadas pelo Projeto no Estado da Paraíba, mais 

precisamente nas cidades de Santa Rita, Arara e Pedras de Fogo, sendo ofertados 02 (dois) 

tipos de cursos (Eletricista e Doces e Salgados). Com isso, mais uma vez, a fundação executa 

cursos de qualificação promovendo uma mobilidade social e possibilidade de mudança para 

os beneficiados. Os recursos para execução e gerenciamento de tal projeto foram de R$ 

89.771,00 (oitenta e nove mil setecentos e setenta e um reais). 

 

  

  Contrato firmado entre a FUNETEC-PB e a SEDES - Secretaria de 

Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de João Pessoa, para elaboração de provas 

para o cargo de Conselheiro Tutelar no Município de João Pessoa. O valor do investimento foi 

de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais) 

 

  

 Contrato firmado entre a FUNETEC-PB e a Secretaria de Educação e Cultura/ 

Prefeitura Municipal de João Pessoa, para reprodução, embalagem, produção de cartão-

resposta, leitura e processamento de 8.000 (oito mil) provas para concurso da Prova Brasil 

realizado pela Prefeitura. Vale salientar que este trabalho foi realizado por profissionais do 

IFPB, a um custo de R$ 39.686,23 (trinta e nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e 

três centavos). 

 

  

 Contrato firmado entre a FUNETEC-PB e a FOSS & Consultores, para a execução 

do curso de NR-35 (trabalho com “alturas elevadas”). Neste contrato houve a composição de 

uma única turma com 28 alunos, os quais após a formação foram certificados por esta 

fundação. O montante do contrato foi de R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais). 

1.2.5. Elaboração e Aplicação de Prova Escrita dos Conselheiros Tutelares - 
PMJP 

1.2.6. Reprodução de Provas – SEDEC/PMJP 

1.2.7. FOSS & Consultores LTDA. 

1.2.8. UNIMED 
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 Parceria firmada entre a FUNETEC-PB e a UNIMED – João Pessoa, para execução 

de curso de Qualificação Profissional para seus servidores. Este curso, contou com a 

qualificação de duas turmas, promovendo maior especialização dos colaboradores da 

empresa e o favorecimento, elevando o nível de conhecimento de seus funcionários através da 

execução e certificação no Curso da Norma Regulamentadora – 35 (NR-35). Foi investido por 

parte da UNIMED R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

 

 

 

 

2. Parcerias com IFPB 
 

 

2.1. CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 

 

Realizado no final do ano de 2013, a 2ª Jornada de Educação, Ciência e Inovação 

Tecnológica no semiárido nordestino, foi um evento organizado e coordenado pela FUNETEC-

PB em parceria com o Campus IFPB Sousa e teve em sua grade palestras e minicursos, no 

intuito de debater, ensinar e aguçar a curiosidade dos alunos e das pessoas presentes naquele 

evento. Ocorreu no período de 10 a 14/12/2012, atraindo professores, mestres e doutores de 

diversas cidades do Nordeste para uma maior disseminação de conhecimento. 

O valor global desse projeto foi de R$17.142,88 (dezessete mil cento e quarenta e 

dois reais e oitenta e oito centavos). 

 

 

2.1.1.  1ª JORNADA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO 
SEMIARIDO NORDESTINO 
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 Contrato firmado entre a FUNETEC-PB e o IFPB com objetivo de qualificar seus 

servidores no que diz respeito aos vários tipos de Pregões, dando maior conhecimento ao 

Setor de Compras dos mais diversos Campi. Para a qualificação de seus profissionais, o IFPB 

investiu R$ 10.502,83 (dez mil quinhentos e dois reais e oitenta e três centavos). 

 

 

2.2. PROJETOS DE P&D - LEI DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

A FUNETEC no exercício de 2012 iniciou, conjuntamente com o IFPB, a execução de 

Projetos de Pesquisas e Desenvolvimento – P&D, incentivados pela Lei  nº 10.973, de 

02 de dezembro de 2004 (Lei da Inovação), criada para responder ao desafio de se 

estabelecer no país uma cultura de inovação amparada na constatação de que a produção de 

conhecimento e a inovação tecnológica passaram a ditar crescentemente as políticas de 

desenvolvimento dos mais diversos países.  

Nesse contexto, o conhecimento é o elemento central das novas estruturas econômicas 

que surgem e a inovação passa a ser o veículo de transformação de conhecimento em riqueza 

e melhoria da qualidade de vida das sociedades. Os Projetos estruturados nesses conceitos 

estão sintetizados na tabela abaixo: 

PROJETO CONVENENTES OBJETO VALOR [R$] 

Radar Cirano 
500m (fase III) 

IESSA- Indra 
Esteio Sistemas 

S/A 

O objetivo principal desse projeto é o desenvolvimento 
de solução em hardware para aplicação e um melhor 

desempenho do radar em regiões urbanas e de rodovias. 
130.000,00 

Desenvolvimento 
de sistema de 

gerenciamento 
de projetos. 

Pauta 
Distribuição e 
logística S/A. 

A Pauta SA atua na área de distribuição e logística 
fundamenta aos princípios da qualidade de seus 

produtos e serviços de informática, na transparência, 
parceria, cooperação, credibilidade e respeito. O 

objetivo do projeto consiste no desenvolvimento e um 
sistema e gerenciamento e projetos, que atenda as 

necessidades a organização para planejamento, 
controle e execução de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento, atendo as exigências de controle do 
ministério da ciência e tecnologia para prestação de 

contas anual de projetos oriundos da lei de informática. 

300.000,00 

2.1.2. Formação de Pregoeiros para Servidores do IFPB 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
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Evolução de 
sistemas de 
analises de 

dados de rede 
elétrica 

Elo sistemas 
eletrônicos S.A. 

A Elo sistemas Eletrônicos é a líder nacional no mercado 
de medidores eletrônicos de energia elétrica. Desenvolve 

produtos com tecnologia própria e comercializa com 
incentivos da lei de informática. O projeto tem como 

objetivo principal evolução os sistemas de analise dos 
dados de rede elétrica que tiveram ser desenvolvimento 

iniciado em outros projetos de P&D. Com isso, a Elo 
busca incluir novas funcionalidades a esses sistemas, 

para que os mesmos possam disponibilizar informações 
mais detalhadas sobre o funcionamento dos medidores 

elétricos. 

198.607,68 

Projeto 
Automação do 

processo 
produtivo e 

melhorias nos 
métodos de 
testes para 
celulares 

Multilaser 
Industrial LTDA 

A Multilaser é uma empresa do ramo da informática 
que tem como objetivo o fornecimento de suprimentos 

de informática e produtos eletrônicos e alta tecnologia. 
A multilaser busca com a execução deste projeto, obter 

melhorias tanto no processo produtivo como nos 
métodos de testes de celulares,visando aumentar a sua 

eficiência, maximizar sua produção e melhorar a 
segurança dos processos utilizados. 

1.344.000,00 

Projeto 
Automação do 

processo 
produtivo e 

melhorias nos 
métodos de 
testes para 

tablete 

Multilaser 
industrial LTDA 

A Multilaser é uma empresa do ramo da informática 
que tem como objetivo o fornecimento de suprimentos 

de informática e produtos eletrônicos de alta 
tecnologia. A multilaser busca com a execução deste 
projeto, obter melhorias tanto no processo produtivo 

como nos métodos de testes de tablets, visando 
aumentar a sua eficiência, maximizar sua produção e 

melhorar a segurança dos processos utilizados. 

576.000,00 

Interface gráfica 
com painel 

"touch screen" e 
protocolo de 
comunicação 

genéricos para 
equipamentos 

da Digicon 

Digicon S.A. 
controle 

eletrônico para 
mecânica 

A Digicon, fundada em 1977, atua projetando e 
desenvolvendo equipamento para automação industrial 

e controle de processos. Em conjunto com a empresa 
perto S/A, forma o grupo Digicon que conta com parque 

industrial de mais de 30 mil metros quadrados em 
Gravataí, RS, e filial em Barueri, SP com estrutura 

sólida, a empresa desenvolve e produz todos os 
componentes que fazem parte de seus equipamentos, 

garantindo autonomia, precisão e flexibilidade para se 
adaptar ao mercado. Conta com incentivos da lei da 

informática para comercializar seus produtos. 
O objetivo deste produto é desenvolver o firmware 

necessário para que um módulo de hardware 
independente dotado de um display gráfico com painel 
touch screen, conectado via interface serial (I2C), possa 
servir como uma IHM (Interface Homem Maquina) para 

outro equipamento com processador mais modesto. O 
protocolo de comunicação implementado no modulo 
deve ser genérico o suficiente para permitir sua larga 

utilização entre os mais diversos produtos da Digicon. O 
projeto contribuirá com a melhoria das interfaces dos 
equipamentos, dotando-os de uma solução moderna e 

inovadora. 

86.000,00 
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Sistema de testes 
de placas 

eletrônicas 

Gnatus 
Equipamentos 

Medico 
odontológicos 

LTDA 

A Gnatus, sempre primando pela qualidade de seus 
produtos, adota uma política rigorosa de testes. Esses 
testes são realizados por um equipamento adquirido 

pela empresa no mercado, cujo custo é extremamente 
alto. Este projeto proporcionara uma ação de P&D e 
maneira cooperada com envolvimento do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB), visando apoio técnico para o desenvolvimento e 

um sistema de placas eletrônicas.  O objetivo deste 
projeto e desenvolver um novo módulo de testes para a 
Gnatus que atenda a todos os tipos de testes e requisitos 
técnicos necessários para a atividade de teste de placas 
eletrônicas. O desenvolvimento do novo módulo devera 

ser feito com base no dispositivo SMART, já utilizado 
pela equipe de testes da Gnautos.  Ao fim do projeto, um 

relatório completo contendo todas as informações 
levantadas durante o processo e desenvolvimento será 

repassado á equipe da Gnatus. 

107.498,67 

Descarga 
Atmosférica 

Brascontrol 
Indústria e 

Comercio LTDA 

Atualmente a Brascontrol faz parte de um seleto grupo 
de empresas que atua no segmento ITS no brasil. Em 30 
anos evoluíram do status de fabricante e equipamentos 

para a posição de uma das poucas empresas no país 
capaz de dominar a tecnologia de um conjunto de 
equipamentos de controle que são interligados na 

mesma rede de comunicação para realizar 
gerenciamento e controle de sistemas de transporte 
como um todo.  O objetivo este projeto e realizar um 
estudo detalhado dos equipamentos controlador e 

semáforo e radar fotográfico da Brascontrol e tentar 
identificar possíveis falhas nos equipamentos que os 
tornem vulneráveis as descargas atmosféricas (raio) 

incidentes nas regiões onde estão instalados.  Os 
equipamentos serão estudados parte a parte (caixa 

externa, suporte interno ligações internas, cabeamento, 
aterramento, placas eletrônicas, etc.) buscando-se 

chegar a pontos de falha que estejam prejudicando os 
equipamentos. Ao fim do estudo, um relatório será 

gerado contendo todas as informações levantadas sobre 
os equipamentos. 

28.000,00 
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Sistema de 
controle de 

trabalho dos 
profissionais de 

P&D. 

PARKS S.A. 
Comunicações 

Digitais. 

A Parks está no mercado de telecomunicações desde 
1966 desenvolvendo soluções para transmissão 

eletrônica de informações. É uma empresa 100% 
brasileira, sediada no distrito industrial de 

cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. A empresa esta 
totalmente adequada às particularidades do mercado, 
conta com uma linha abrangente de equipamentos e 

possui, em sua unidade fabril, maquinas para produção 
em grande escala.   Este projeto tem como objetivo o 
desenvolvimento de um sistema computacional que 

permita o gerenciamento dos projetos de P&D 
juntamente com a geração e relatórios de 

acompanhamento. 

44.900,00 

Soluções 
Antivandalismo 

Nilko 

A Nilko, entre outros produtos, oferece soluções de 
cabines outdoor fabricadas sob medida para as mais 
diversas aplicações. Dentre as características estas 

cabines, iremos nos focar nas soluções antivandalismo 
oferecida pela empresa aos seus clientes. 

O interesse da Nilko é executar um projeto de P&D com 
o intuito e de oferecer aos clientes uma solução ais 

segura e confiável. 

75.461,54 

Desenvolvimento 
de sistema de 

gerenciamento 
de projetos 

Fácil 
Computadores - 

indústria e 
Comércio Ltda. 

A Fácil Computadores - Indústria e Comércio ltda. atua 
faz parte de um grupo empresarial, que atua nos 

segmento de distribuição, varejo e fabricação produtos 
de  informática, atuando no mercado  nacional há vinte 

(20) anos. 
A empresa busca no IFPB apoio técnico para o 

desenvolvimento de um sistema e gerenciamento de 
projetos, que lhe permitisse um maior controle e 

acompanhamento dos projetos de P&D gerados com 
recursos de contrapartida referentes ao beneficio da lei 

e informática.   O objetivo do projeto consiste no 
desenvolvimento de um sistema de gerenciamento e 
projetos, que atenda as necessidades da organização 
para planejamento, controle e execução de projetos e 

pesquisa e desenvolvimento, atendendo as exigências de 
controle do ministério da ciência e tecnologia para 

prestação de contas anual de projetos oriundos da lei de 
informática. 

64.000,00 

Zefiro Testes 
Olsen Indústria e 

Comércio S/A 

O objetivo principal desse projeto é a realização de 
testes funcionais em solução de hardware para controle 

e integração periférica de componentes. 
104.000,00 
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SPF- Shop Floor 
Control. 

Leader Tech 
industrial Ltda 

O objetivo do sistema de controle de chão de fabrica 
(SFC) é garantir à LEADER TEACH um sistema próprio e 

integrado para a obtenção de informações sobre o 
processo produtivo através de ferramenta em software 

responsável pelo registro da passagem dos produtos 
durante varias etapas do processo produtivo, 

abrangendo as seguintes funções: 
 Rastreabilidade dos processos dentro da linha 

de produção; 
 Aumento da confiabilidade do processo 

produtivo; 
 Maior controle sobre o processo por meio da 

medição de tempo real em cada etapa do 
processo; 

 Integração com assistência técnica 
(rastreabilidade dos componentes x produtos). 

57.600,00 

Projeto de 
ferramenta 
funcional de 
módulos de 

medição. 

Instramed 
indústria médico 
hospitalar ltda. 

A INSTRAMED criou uma marca solida, respeitada pelo 
mercado de equipamentos com tecnologia própria, tais 
como: eletro bisturis, monitores cardíacos, desfibrilador 

HS 01 e desfibriladores microprocessados.  O objetivo 
deste plano é o projeto do desenho da ferramenta 

funcional para os módulos de medição de 
SPO2(oximetria), Módulo de PANI (pressão Arterial não 

invasiva) e PI (pressão invasiva). 
Ao fim o projeto, um relatório completo contendo todas 

as informações levantadas durante a execução do 
projeto será repassada à equipe da INSTRAMED. 

69.610,57 

Desenvolvimento 
de sistema de 

gerenciamento 
de projetos. 

ACC Brasil 
Indústria e 
Comércio e 

computadores 

A ACC Brasil indústria e comércio de computadores ltda. 
atuam na área de fabricação de equipamentos de 

informática, desenvolvendo e produzindo equipamentos 
como: microcomputador, servidor, notebook, 

comercializando com incentivos da lei de informática e 
distribuindo em todo o território nacional.   A empresa 
busca no IFPB apoio técnico para o desenvolvimento de 

um sistema de gerenciamento de projetos, que lhe 
permitisse um maior controle e acompanhamento dos 

projetos de P&D gerados com recursos de contrapartida 
referentes ao beneficio da lei de informática. 

O objetivo do projeto consiste no desenvolvimento de 
um sistema de gerenciamento de projetos, que atenda 
as necessidades da organização para planejamento, 

controle e execução de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, atendo as exigências de controle do 
ministério da ciência e tecnologia para prestação de 

contas anual e projetos oriundos da lei de informática. 

26.000,00 
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Desenvolvimento 
de sistema de 

gerenciamento 
de projetos 

Wisecase 
Indústria e 
comercio 

Eletrônico ltda. 

A Wisecase Indústria e Comercio Eletrônico Ltda atua 
no mercado de fabricação de equipamentos de 

informática e eletrônica, desenvolvendo e produzindo 
equipamentos como: gabinetes pares 

microcomputadores, notebooks, etc., comercializando 
com incentivos da lei de informática e distribuindo em 
todo o território nacional.   A empresa busca no IFPB 

apoio técnico para o desenvolvimento de um sistema de 
gerenciamento e projetos, que lhe permitisse um maior 

controle um maior controle e acompanhamento dos 
projetos de P&D gerados com recursos de contrapartida 
referentes ao beneficio da lei de informática. O objetivo 
do projeto consiste no desenvolvimento de um sistema 

de gerenciamento de projetos, que atenda as 
necessidades da organização para planejamento, 

controle e execução de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, atendo as exigências e controle do 
ministério da ciência e tecnologia para prestação de 

contas anual de projetos oriundos da lei de informática. 

 150.000,00 

Terminal 
Multimídia (TM-

IP) 

ICA 
Telecomunicação 

LTDA 

Este plano de trabalho tem por objetivo o 
desenvolvimento de um terminal de telefone publico 

multi-serviços (TM-IP) de acordo com as etapas 
identificadas a seguir 

- Seleção do Hardware e protótipo tm-ip > Definição e 
implementação do firmware >Desenvolvimento do 

sistema tm-ip. 

137.500,00 

Uso de RFID 
para 

Rastreamento 
no Processo 
Produtivo 

QBEX 
Computadores 

LTDA 

Esse projeto tem como objetivo geral definir um modelo 
que faça uso e elementos relacionados à emissão e 

captação de ondas de radio frequência que possa ser 
sugerido para o cenário de linha de produção da 

empresa QBEX computadores. 
Como objetivo específico, pretende-se estudar os 

diversos tipos e dispositivos necessários para construir 
um ambiente onde se possa trabalhar com RFID 

(leitores, antenas e tags) e identificar a combinação dos 
mais diferentes modelos destes dispositivos. Além disso, 

pretende-se identificar os tipos de dispositivos RFID 
para ambientes industriais, uma vez que estes 

ambientes possuem grande interferência de metais e 
equipamentos elétricos. 

Um segundo objetivo específico e mapear o processo de 
produção da empresa acima citada com o intuito de 
identificar em que pontos da sua linha e produção a 

aplicação da tecnologia RFID pode ser útil, bem como 
propor uma nova configuração dessa linha de produção 

que amplie a capacidade produtiva com o uso dos 
dispositivos e radio frequência. 

187.920,00 
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RMA: Retorno de 
Mercadoria 

Avariada 

QBEX 
Computadores 

ltda. 

Esse projeto tem como objetivo geral a evolução do 
sistema RMA para possibilitar a automação de 

processos através desse sistema, engloba a melhoria do 
sistema que foi iniciada no projeto anterior. Neste 

contexto, será realizada a complementação dos 
seguintes módulos: 

Modulo de Atendimento RMA Desktop 
Modulo de atendimento 

RMAUltrabook/Netbook/Netbook 
Modulo de solução de problemas 

Módulo de protocolo 
Modulo de controle de processos judiciais 

172.000,00 

Processo de 
Produção 

Prysmian Draka 
Brasil S.A 

A PRYSMIAN é atualmente uma das principais empresas 
no mercado de infraestrutura para telecomunicações, 

TV a cabo e redes de dados da América latina. Este novo 
projeto tem por objetivo realizar o acompanhamento de 

produção e rastreabilidade de cabo óptico, capaz de 
rastrear todo o processo fabril e realizar testes e 

medições dos cabos, em parceria com o IFPB. 
Por uma questão de prioridade e estratégia definia pela 

PRYSMIAN, o desenvolvimento deste novo sistema se 
dará após a fase de entendimento/ e licitação e 

especificação dos requisitos. 
Este plano de trabalho te como objetivo desenvolver um 

sistema para acompanhar o processo de produção e 
rastreabilidade do cabo óptico, bem como integrar com 

os sistemas legado9s do grupo PRYSMIAN. 
Inicialmente será feito um entendimento e 

levantamentos das necessidades deste sistema, para em 
seguida ser feito o desenvolvimento das funcionalidades, 

que serão implementadas pelo IFPB, conforme a 
metodologia para gestão ágil de projetos definia na 

seção 5. 

176.508,00 

Projeto de 
qualidade 

Prysmian Draka 
Brasil S.A 

Este plano de trabalho tem por objetivo o 
desenvolvimento de sistema de auditoria de processo, de 

acordo com os objetivos identificados a seguir. 
Tablet Industrial > Auditoria (Tablet) > Gestão de 

auditorias e NCs (servidor web). 
 

105.823,53 

Total de Recursos – Projetos [R$] 3.969.429,99 
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3. Informações quantitativas e qualitativas da Área de Ensino.  
 

 
 

3.1. CURSOS TÉCNICOS 
 

 

3.1.1 Curso Técnico em Segurança do Trabalho 
 
 
 Reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação, conforme Resolução 033/2009 de 

19/02/209.  

 Carga Horária: 1200 horas/aula + 360 horas de Estágio Supervisionado perfazendo um 

total de 1560 horas.  

 Objetivo: Formar técnicos com capacidade para o desenvolvimento das competências 

profissionais necessárias ao efetivo desempenho das atividades de saúde e segurança do 

trabalho, visando o desenvolvimento de cidadãos e trabalhadores capazes de antever e de 

responder, pronta e autonomamente às transformações rápidas e profundas do mundo do 

trabalho. 

Turmas Período Quantidade de Alunos 

01 Fevereiro/2012 a Julho/2013 42 alunos 

02 Setembro/2012 a Março/2014 43 alunos (em andamento) 

03 Fevereiro/2013 a Agosto/2014 32 alunos (em andamento) 

 
 
3.1.2 Curso Técnico em Produção de Moda  
 
 
 Reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação, conforme Resolução Nº 041/2010 

de 18/02/2010. 

 Carga Horária: 800 horas/aula  

 Objetivo: Atender as demandas da moda, de maneira criativa e inovadora, nos setores 

da cadeia têxtil e de confecção do vestuário através de uma oferta educativa que desenvolva 

competências e habilidades compatíveis com os apelos mercadológicos e às necessidades de 

clientes.    
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3.1.3 Curso Técnico em Informática  
 
 Reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação, conforme Resolução nº 315/2011 
em 01/12/2011. 

 Carga Horária: 1200 horas/aula (+ 360 horas de Estágio Supervisionado) 

 Objetivo: Formar técnicos com capacidades para o desenvolvimento das competências 

profissionais necessárias ao efetivo desempenho das atividades de INFORMÁTICA (TI), 

visando à formação de cidadãos capazes de antever e de responder, pronta e autonomamente, 

às transformações rápidas e profundas do mundo do trabalho. 

Turmas Período Quantidade de Alunos 

01 Agosto/2011 a Fevereiro/2013 60 alunos  

02 Fevereiro/2012 a Agosto/2013 31 alunos  

  

 

 

3.2 Cursos de Qualificação/Capacitação 
 

 

3.2.1 Curso Prático em Criação de Moda 
 
          Carga Horária: 300 horas/aula 

          Objetivo: Desenvolver a capacidade de interpretar diferentes temas e inspirações, 

transformando-os em produtos de moda e estimular os processos criativos, direcionando-os 

para a criação de moda; as transversalidades de conhecimentos na criação de moda; a criação 

de produtos com identidade e estilo próprio sempre conscientizando pelo o uso de conceitos 

de sustentabilidade, inovação e autenticidade, transformando os formandos em profissionais 

aptos a atender as demandas existentes na estrutura do mercado de moda, na área de criação 

de desenvolvimento de produtos. 

 

Turmas Período Quantidade de Alunos 

01 Fevereiro/2012 a Junho/2013 35 alunos 

02 Setembro/2012 a Janeiro/2014 29 alunos  
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Turmas Período Quantidade de Alunos 

01 Agosto/2013 a Março/2014 31 alunos (em andamento) 

 

 
3.2.2 Curso de Auto CAD 2D +3D  
 
 Carga Horária: 80 horas/aula 

 Objetivo: Possibilitar ao usuário o domínio do Auto CAD 2D e 3D para dinamizar e 

racionalizar o processo e o tempo de trabalho dos profissionais ligados à área de projetos 

gráficos em geral, além de entender os fundamentos, conceitos e operações necessários para a 

utilização dessa nova ferramenta de trabalho, tornando-o mais produtivo, prazerosos e, 

consequentemente, mais eficientes. 

 

 

 

  

 

3.2.3 Curso Básico da NR-10: Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade 

  
Carga Horária: 40 horas/aula 

 Objetivo: Capacitar os participantes para a prevenção em acidentes com eletricidade, 

em atendimento ao novo texto da NR-10, credenciando-os à autorização para trabalhos em 

instalações elétricas. 

 

  

 

  

 

3.2.4 Curso Preparatório para o Processo Seletivo do IFPB 

 
 Carga Horária: 256 horas/aula  

 Objetivo: Este Curso tem como objetivo preparar os candidatos para o Exame de 

Seleção do Ensino Técnico Subsequente do IFPB. Para tanto proporcionará conhecimentos 

Turmas Período Quantidade de alunos 

01 Março/2013 a Agosto/2013 13 alunos 

02 
Setembro/2013 a 

Janeiro/2014 
12 alunos 

Turmas Período Quantidade de Alunos  

01 Janeiro/2013 a Abril/2013 26 alunos 

02 
Setembro/2013 a 
Dezembro/2013 

19 alunos 
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pertinentes ao conteúdo das matérias de português, matemática, história e geografia 

correspondente aos níveis do ensino fundamental e médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Curso de Conversation Traning (Conversação de Inglês):  

 
          Carga Horária: 34 horas/aula 

           Objetivo: Desenvolver o estudo das estruturas gramaticais e vocabulares; desenvolver e 
aperfeiçoar o Listen and Speaking (ouvir e falar); Conversação em ingles como exemplo: 
Welcome and discussions on Science topics; restaurant debate and discussion on roads; debate 
on being disabled in J.P; practice in booking and staying in hotels; airport and bus usage and 
vocabulary practice; talking about education in different countries; open discussion; books and 
films discussion; learning sequencing vocabulary and practice; animal behavior and 
characteristics; car driving in J.P. very heated; debate on quantum physics and parallel 
universes; discussion on best TV or worst TV. 

 

 

 

 

3.2.6 Curso de Inglês Básico  

 
Carga Horária: 70 horas/aula  

  Objetivo: Estágio para um público alvo a partir dos 11 anos.  

Nos estágios são abordados vários vocabulários  como: profissões, comidas lugares verbos, 

adjetivos, números, meses do ano, dias da semana, objetos, etc. 

A gramática aborda: Verbo to be, presente simples, plural dos nomes, artigos, advérbios de 

frequência, preposições, passado simples, verbos regulares e irregulares, there + to be, 

presente continuous, how much e how many, comparativo e superlativo, present perfect. 

Turmas Período Quantidade de Alunos  

Curso Extensivo 

01 Março/2013 a Dezembro/2013 50 alunos 

02 Março/2013 a Dezembro/2013 47 alunos 

03 Março/2013 a Dezembro/2013 50 alunos 

Curso Intensivo 

01 Junho/2013 a Dezembro/2013 52 alunos 

02 Junho/2013 a Dezembro/2013 51 alunos 

Turmas Período Quantidade de Alunos  

01 Março/2013 a Junho/2013 08 alunos 
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3.2.7 Curso de Inglês Pré – Intermediário 

   
 Carga Horária: 70 horas/aula  

 Objetivo: Vocabulários, word order questions, present simple, present continuous, past 

simple , verbos regulares e irregulars, passado continuous, perguntas com e sem auxiliares, 

futuro imediato e presente continuous,will ( future arrangements, predictions, promisses, offers 

and decisions ), may / might, should / shouldn’t, voz passiva, something, anything, nothing, 

quantifiers, past perfect, reported speech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Turmas Período 
Quantidade de 

Alunos  

1º SEMESTRE 

Básico I Fevereiro/2013 a Junho/2013 92 alunos 

Básico II Fevereiro/2013 a Junho/2013 39 alunos 

Básico III Fevereiro/2013 a Junho/2013 31 alunos 

2º SEMESTRE 

Básico I 
Agosto/2013 a 

Dezembro/2013 
26 alunos 

Básico II 
Agosto/2013 a 

Dezembro/2013 
47 alunos 

Básico III 
Agosto/2013 a 

Dezembro/2013 
24 alunos 

Turmas Período Alunos  

1º SEMESTRE 

Pré Intermediário I 
Fevereiro/2013 a 

Junho/2013 
22 alunos 

Pré Intermediário II 
Fevereiro/2013 a 

Junho/2013 
10 alunos 

2º SEMESTRE 

Pré Intermediário I 
Agosto/2013 a 

Dezembro/2013 
        22 alunos 

Pré Intermediário II 
Agosto/2013 a 

Dezembro/2013 
24 alunos 
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3.2.8 Curso de Inglês Intermediário 

  
Carga Horária: 70 horas/aula 

 Objetivo: Vocabulários, presente simples e continuous, past tenses, future forms, present 

perfect and past simple, present perfect continuous with for / since, comparative and 

superlatives, must, have to, should ( obligation ), must, may, might, can’t ( deduction ), can, could 

be able to, first conditional and future time clause + when, until ; second conditional; usually and 

used to; quantifiers; articles: a / an, the, no article; gerunds and infinitives; reported speech; 

passive: be + past participle, relative clauses, third conditional, question tags; phrasal verbs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9 Curso de Inglês Upper Intermediário 

  
Carga Horária: 70 horas/aula  

 Objetivo: Vocabulários; auxiliary verbs; the…the…+ comparatives; present perfect, ( 

simple and continuous ); narrative tenses, past perfect continuous; so / such…that; adverbs and 

adverbial phrases; passive ( all forms ); future perfect and future continuous, conditionals and 

future time clauses; likely and probably; unreal conditionals; past modals; would rather, had 

better; verbs of the senses; gerunds and infinitives; used to, be used to, get used to; reporting  

verbs; articles; uncountable and plural nouns; quantifiers: all / every, etc, structures after wish; 

relative clauses. 

 

Turmas Períodos 
Quantidade de 

alunos 

1º SEMESTRE 

Intermediário I Fevereiro/2013 a Junho/2013 19 alunos 

Intermediário II Fevereiro/2013 a Junho/2013 10 alunos 

2º SEMESTRE 

Intermediário I Agosto/2013 a Dezembro/2013 07 alunos 

Intermediário II Agosto/2013 a Dezembro/2013 08 alunos 

Turmas Período Alunos  

1º SEMESTRE 

Upper I Fevereiro/2013 a Junho/2013         07 alunos 

2º SEMESTRE 

Upper I Agosto/2013 a 09 alunos 
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3.3. PALESTRAS E ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
 

3.3.1. Palestra “Alta Costura e Tecidos” com a professora Raquel Grassi 

especializada em alta costura e o comerciante têxtil João Kennedy Crispim – 

Abril/2013 

3.3.2. Exposição de Trabalhos “Macro Tendências” turma 2012.1, local FUNETEC 

PB – Abril/2013. 

3.3.3. Exposição de Trabalhos “Cenário e Figurino” turma 2012.1, local FUNETEC 

PB – Maio/2013 

3.3.4. Palestra “O figurino no Tele Jornalismo” professora Agda Aquino – 

Maio/2013 

3.3.5. Desfile de Moda “Coleção Fuxicando Moda” alunas Vanda Costa e Vanessa 

Guimarães - Local Museu Casa do Artista Popular Janete Costa – Maio/2013 

3.3.6. Exposição de Trabalhos “Editorial de Moda” turma 2012.1, local FUNETEC 

PB – Junho/2013. 

3.3.7. Exposição de Trabalhos “Macro Tendências” turma 2012.2, local FUNETEC 

PB – Agosto/2013. 

3.3.8. Palestra “Revistas de Moda” especialista Alex Cavalcanti. Agosto/2013 

3.3.9. Exposição “Barroco Artesanal” Experimenta Design - Local Casa Rosada 

Novembro/2013. 

3.3.10. Exposição de Trabalhos “Editorial de Moda” turma 2012.2, local FUNETEC 

PB – Outubro/2013. 

3.3.11. Exposição de Trabalhos “Cenário e Figurino” turma 2012.2, local FUNETEC 

PB – Outubro/2013. 

 
 
 

Dezembro/2013 

Upper II 
Agosto/2013 a 

Dezembro/2013 
08 alunos 
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3.4. PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÕES DE EVENTOS 
 

3.4.1. Realização da Aula Inaugural do Curso Técnico em Segurança do Trabalho em 

fevereiro/2013; 

3.4.2. Treinamento com representante da OXFORD UNIVERSITY PRESS BRASIL 

(Material Didático usado em sala de aula) para Professores do Curso de Inglês - 

Fevereiro/2013. 

3.4.3. Participação como representante da FUNETEC na Rádio Tambaú FM para a 

divulgação dos Cursos Técnicos – Fevereiro/2013. 

3.4.4. Participação em uma matéria no Jornal Boa dia Paraíba da TV CABO BRANCO 

para a divulgação dos Cursos Técnicos - Fevereiro/2013.  

3.4.5. Mobilização dos colaboradores dessa gerência na entrega de panfletos na 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB para a divulgação dos Cursos Técnicos – 

fevereiro/2013. 

3.4.6. Abertura das aulas do curso Preparatório para o IFPB – Extensivo em 

Março/2013.  

3.4.7. Participação como representante da FUNETEC juntamente com o Coordenador 

do Curso Técnico em Produção de Moda Leonardo Mendonça no Desfile de Moda 

“Coleção Fuxicando Moda” realizada pelas alunas Vanda Costa e Vanessa Guimarães, 

local Museu Casa do Artista Popular Janete Costa – Maio/2013. 

3.4.8. Abertura das aulas do curso Preparatório para o IFPB – Intensivo em 

Junho/2013. 

3.4.9. Treinamento com representante da OXFORD UNIVERSITY PRESS BRASIL 

(Material Didático usado em sala de aula) para Professores do Curso de Inglês - 

Junho/2013. 

3.4.10. Realização da Aula Inaugural do Curso Técnico em Segurança do Trabalho em 

setembro/2013; 

3.4.11. Realização de entrega de 150 (cento e cinquenta) quilos de alimentos à ONG 

Donos do Amanhã, arrecadados pelos os alunos do Curso Preparatório para o IFPB - 

Dezembro/2013; 

3.4.12. Realização da Formatura do Upper II do Curso de Inglês, em Dezembro/2013; 
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3.4.13. Realização da Bizurada para o Processo Seletivo Integrado do IFPB no Auditório 

da CECAPRO – Dezembro/2013 

 

 

3.5. CONVÊNIOS E PARCERIAS 
 

3.5.1. Realização de Convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba - IFPB e SECITEC (PMJP) para acesso dos alunos dos Cursos 

Técnicos dessa Instituição ao acervo bibliográfico da Biblioteca Nilo Peçanha, do 

Campus João Pessoa-PB. 

 

 

3.6. CONCRETIZAÇÃO DE AÇÕES  
 

3.6.1. Andamento no Processo de Atualização do Reconhecimento do Curso Técnico 

em Segurança do Trabalho e Produção de Moda junto à Secretaria de Estado da 

Educação e Cultura - Conselho Estadual de Educação /Paraíba. 

3.6.2. Atualização das autorizações para lecionar dos professores dos Cursos Técnico 

em Segurança do Trabalho, Produção de Moda junto à Secretaria de Estado da 

Educação e Cultura - Conselho Estadual de Educação /Paraíba. 

3.6.3. Andamento no Processo de Reconhecimento dos Cursos Técnicos: em 

Administração, em Comércio e em Guia de Turismo junto a Secretaria de Estado da 

Educação e Cultura - Conselho Estadual de Educação /Paraíba. 

3.6.4. Andamento no Processo de Autorização e Reconhecimento dos Projetos dos 

Cursos Pós Técnicos em: Especialização Profissional em Criação de Moda, Segurança na 

Construção, Segurança da Informação e em Programas de Jogos Digitais.  

3.6.5. Ampliação do uso e alimentação do SISTEC, o Sistema Nacional de Informações 

da Educação Profissional e Tecnológica do MEC, com o objetivo de validação nacional 

dos certificados e diplomas emitidos pela FUNETEC-PB; 

3.6.6. Cadastramento e Habilitação da Fundação ao Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC; 
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3.6.7. Implantação de novo laboratório de Informática e melhoria no laboratório já 

existente com o intuito de atender melhor nossos alunos e aumentar a demanda de 

cursos que exigem de equipamentos de informática atualizados acompanhando a 

demanda do mercado e de cursos já ofertados.  

3.6.8. Melhor interação dos alunos junto às coordenações de cursos, visando elevação 

da qualidade na prestação do serviço, bem como, realização de levantamento das 

necessidades específicas de cada curso; 

3.6.9. Melhor interação dos docentes junto a todos os colaboradores que compõem a 

Gerência de Ensino, visando elevação da qualidade na prestação do serviço, bem como, 

realização de levantamento das necessidades específicas de cada profissional e de cada 

curso; 

 

 

3.7. PROJEÇÕES DE AÇÕES FUTURAS 
 

3.7.1. Atualização do Reconhecimento do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, 

Produção de Moda e Informática junto à Secretaria de Estado da Educação e Cultura - 

Conselho Estadual de Educação /Paraíba. 

3.7.2. Autorização e Reconhecimento dos Projetos dos Cursos Técnicos em: 

Administração, Comércio e Guia de Turismo.  

3.7.3. Autorização e Reconhecimento dos Projetos dos Cursos Pós Técnicos em: 

Especialização Profissional em Criação de Moda, Segurança na Construção, Segurança 

da Informação e em Programas de Jogos Digitais.  

3.7.4. Atualização do software e treinamento da equipe de professores no novo 

Sistema de Informações Acadêmicas – buscando informatizar todas as rotinas 

acadêmicas da Instituição além de um melhor aproveitamento e desempenho das 

ferramentas oferecidas pelo sistema; 

3.7.5. Redefinição da oferta de cursos, principalmente cursos de qualificação 

considerando a demanda de mercado, se atentando em novas metodologias que 

proporcionem aos alunos maior interatividade e percepção da realidade do mercado 

de trabalho contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável.  
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3.7.6.  Criação e incentivo de equipes multidisciplinares em todas as áreas 

educacionais; 

3.7.7. Melhoria na interação dos alunos junto às coordenações de cursos, visando 

elevação da qualidade na prestação do serviço, bem como, realização de levantamento 

das necessidades específicas de cada curso; 

3.7.8. Melhoria na interação dos docentes junto a todos os colaboradores que 

compõem a Gerência de Ensino, visando elevação da qualidade na prestação do 

serviço, bem como, realização de levantamento das necessidades específicas de cada 

profissional e de cada curso;  

 

 

 

 

3.8. QUANTITATIVO DE ALUNOS 
 

 

3.8.1. QUANTITATIVO DE ALUNOS – CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES 
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3.8.2. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DE ALUNOS ATENDIDOS NO EXERCÍCIO 2013 
 

Diante do exposto, observa-se um decréscimo no ano de 2013 em relação à quantidade 

de alunos atendidos no ano anterior.  

Levando em consideração as diversas dificuldades surgidas ao longo do exercício em 

questão, podemos pontuar alguns fatores críticos que possivelmente contribuíram para esse 

declínio, juntamente as sugestões para novos caminhos:  

1. Concorrência no mercado: Devemos acompanhar as mudanças/evoluções que vem 

acontecendo na área de ensino sem que haja o receio da tal temida mudança e 

acompanhar cada vez mais o crescimento na área.   

2. Recursos financeiros: Investir em novos projetos e principalmente em campanhas 

publicitárias para que a sociedade conheça a FUNETEC e tenha a certeza que 

oferecemos um serviço de qualidade. 

3. Incentivo das Lideranças: A empresa é consolidada com sucesso se todos os 

Gerentes e suas equipes caminharem com o mesmo objetivo. 

4. Planejamento: Se faz necessário planejar com a certeza que tal planejamento 

poderá ser executado. 

 
 
 

 
 
 

  

* 
*   * 
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4. Gráficos Comparativos das Receitas - Exercícios entre 2009 a 2013  
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536.860,30 549.842,24 572.671,29 

704.477,59 

489.976,30 

Receita de Cursos 

4.1. Total de Recursos Gerenciados 
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0,00 

1.000.000,00 

2.000.000,00 

3.000.000,00 

4.000.000,00 

5.000.000,00 

6.000.000,00 

7.000.000,00 

2009 2010 2011 2012 2013 

2.469.018,95 

3.550.110,29 

4.947.366,42 

3.459.115,18 

6.605.080,54 

Receita de Contratos e Programas de 
Qualificação Profissional 

0,00 

1.000.000,00 

2.000.000,00 

3.000.000,00 

4.000.000,00 

5.000.000,00 

6.000.000,00 

7.000.000,00 

8.000.000,00 

9.000.000,00 

2009 2010 2011 2012 2013 

177.603,17 140.674,56 

3.648.923,94 

8.473.837,59 

6.314.656,33 

Receita de Convênios 

* 
*   * 
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Anexo III – Tabela de Projetos e Equipe Técnica, em atendimento ao Art. 1º-
A, inciso IV da Portaria MEC/MCT nº 3.185/2004 

 

PROJETO CONTRATO/ 
CONVÊNIO 

OBJETO 
QUADRO DE 

PESSOAL 
ENVOLVIDO 

QUADRO 
PESSOAL 

ENVOLVIDO 
- IFPB 

RELAÇÃO NOMINAL - PESSOAL 

MONITORAMENTO 
DE ÁGUA 

- 

Prestação de 
Serviços Técnico 
Especializado de 
análises físico-

quimico e 
bacteriológica das 
águas utilizadas 

por diversas 
empresas nos seus 

ramos de 
atividades. 

08 (0ito) 08 (oito) 

GERALDO JUVITO DE FREITAS [Docente – 
Área de Meio Ambiente] 

TANIA MARIA DE ANDRADE [Docente - 
Área de Biologia] 

VANESSA DOS SANTOS GOMES 
[Discente – Área de Meio Ambiente] 

SAMARA AMORIM DE ARAÚJO[Discente – 
Área de Meio Ambiente] 

 
VIVIANE SILVA LIMA[Discente – Área de 

Meio Ambiente] 
 

JAQUELINE GONDIM DE ALBUQUERQUE 
[Discente – Área de Meio Ambiente] 

 
ARIANE MARINA DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA[Discente – Área de Meio Ambiente] 
 

RÓBINSON NORONHA RAMOS[Discente – 
Área de Meio Ambiente] 

 

GERENCIAMENTO 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

- 

Prestação de 
Serviços no 
Projeto de 

Desenvolvimento 
com relação ao 

Gerenciamento de 
Resíduos 
Portuários 

06(seis) 06(seis) 

CRISTINE HELENA LIMEIRA PIMENTEL 
[Docente- Área  de 

Flávia Raquel Xavier de Lucena [ Dicente] 

Ademario José da Silva Júnior  [ Dicente] 

Maria Regilane dos Santos [ Dicente] 
 

Wenderson de Figueiredo Gouveia [ Dicente] 

Gustavo Felipe de Freitas Brito [ Dicente] 

CRR- IFPB  

 
Projeto de  

qualificação e 
articulação das 

redes de atenção a 
usuários de crack e 
outras drogas na 

Paraíba, 
 

02(dois) 02(dois) 

VANIA MARIA DE MEDEIROS [Docente- 
Área de 

CRISVALTER ROGÉRIO DE ARAÚJO 
MEDEIROS [Docente] 

FLEXTRONICS FIT – 
02º TA 

 

 
 

 
 

Programa de 
Formação de 

Educadores  para 
uso de Tecnologia 
de Informática em 

Educação  3.0 

 
05(cinco) 

 
 
 
 

05(cinco) 
 
 
 

LEONIDAS FRANCISCO DE LIMA JUNIOR 
[Docente- Área  de Informática] 

LUIZ CARLOS RODRIGUES CHAVES 
[Docente- Área  de Especialista Desenvolvimento 

de Dispositivos Moveis] 
MARTA MARIA GOMES VAN DER LINDEN 

[Docente- Área  de Engenharia de Produção] 
MONICA MARIA PEREIRA DA SILVA 

[Docente- Área  de Linguistica] 

THIAGO JOSÉ MARQUES MOURA [Docente- 
Área  de Ciência da Computação] 
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Anexo IV – Comprovante de Recolhimento de GRU´s – Contrapartida pela 

Utilização Espaços do IFPB 
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Anexo V – Relatório do Conselho Fiscal 

 

 


